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LEI N.° 149/2000
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VIII - Ainda do montante da RECEITA arredada, ressalvadas as que decorram de CON1
quaisquer outras cujas aplicações ou vedações decorram de legislação especifica ou especial, o Executivo repassará
ao Legislativo 8 (oito) por cento, tendo como base para cálculo desse repasse, a RECEITA do mês imediatamente
anterior, conforme artigo 2°, inciso I. da Emenda Constitucional n° 25/90.
IX - Poderá integrar a Proposta Orçamentaria, autorização para que o Executivo realize operações de
créditos, por antecipação da Receita, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) calculado sobre as estimativas
desta.
X - Todos os valores orçamentáreis, quanto a execução da DESPESA, são passíveis de alteração, desde que
na Proposta Orçamentaria se consagre autorização para a abertura de Créditos Adicionais (suplementares),
obedecidos os princípios legais em vigor, especialmente o que dispõe a Lei 4.320, de 17 de março de 1.964.
Art. 3° - O Poder Executivo poderá firmar convénio com outras esferas do Governo, com vistas ao
desenvolvimento de programas prioritários nas áreas específicas de sua atuação, sem Ónus para o Município,
admitido este, contudo, quando se tratar de procedimento que resulte de imposição Legal - em termos de
contrapartida, por exemplo.
Art. 4° - São RECEITAS do município as que decorram de:
I
- Tributos de sua competência, inclusive as obrigações que derivam da chamada CONTRIBUIÇÃO
DE MELHORIA.
II
- Execução de atividades económicas resultante do funcionamento dos órgãos interno, regularmente
instituídos ou já existentes.
III
- Transferências originárias de outras esferas do Governo ou de área privada, em decorrência de
mandamento constitucional, ou de convénios.
IV - Empréstimos ou financiamentos, mesmo os que decorram de operações de crédito, por antecipação
de RECEITA, com prazo superior a 12 (doze) meses, ou vinculados a obras c serviços públicos, mediante
autorização por leis específicas.

Art. 5° - O Municipio fará executar, em caráter prioritário, as acões de Governo delineadas para cada sctor,
abrangidas estas pelas Secretaria de Administração, Finanças, Educação c Cultura, Agricultura c Transportes,
Turismo c meio ambiente. Saúde c Promoção Social c de Obras Públicas, segundo os anexos que integram a
presente Lei.

Art. 6° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições cm contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, 01 de Novembro de 2000.
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ANEXOS DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIA

PROJETODELEI DAS DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS
exercício de 2001
METAS E PRIORIDADES DO PODER EXECUTIVO PARA
A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE 2001.

I - INFRA ESTRUTURA SOCIAL
1.-ADMINISTRAÇÃO
1 . 1 - Revisão do cadastro funcional c do quadro permanente da Prefeitura Municipal de São Fcli.x do Xingu
c reforma administrativa.
1.2 - Implantação do sistema de controle do acervo patrimonial móvel c imóvel do município, a partir de
procedimentos informatizados que resultem cm uma cfctiva padronização.
1.3 - Equipar e rccquipar os órgãos do Setor de Pessoal, Recursos Humanos. Património, informática.
Contabilidade. Finanças c outros afins.
l .4 - Capacitar e reciclar, a lermos de treinamento, os servidores municipais.
1.5 - Reformulação dos organogramas c ftincionagramas da Prefeitura Municipal.
1.6 - Reforma e recuperação dos prédios públicos municipais e recquipamenlos dos prédios e sedes dos
organismos da administração.
1.7 - Otimização c reforma da sistemática da administração tributária, financeira c contábil do município,
inclusive revisão dos instrumentos fiscais próprios c do Código Tributário do Município.
1.8 - Elaboração do Plano Diretor do Município para ordenar o crescimento Económico e Social.
2.- EDUCAÇÃO
2.1 - Garantia de melhoria das açõcs gerais da Secretaria Municipal de Educação c Cultura, objetivando o
seu melhor desempenho institucional.
2.2 - Assegurar
específica.

continuidade ao processo de erradicação do analfabetismo, mercê de um plano de ação

23 - Propiciar assessora mento técnico e pedagógico necessário ao bom funcionamento do sistema do
ensino municipal.
2.4 - Garantir a criação c manutenção c o equipamentos de creches.
2.5 - Expansão das classes do prc-escolar.
2.6 - Provisão c aquisição de material de consumo, didático. pedagógico e permanente, necessário ao
desenvolvimento das atividades escolares.
2.7 - Melhoria e ampliação da rede física, por meio de construção, restauração e adaptação das unidades de
ensino municipal, bem como seu reequipamcnto.
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2.8 - Implantação de programas e serviços de educação especial o tanto quanto possível, adaptação,
reforma, construção e aparelhamento das chamadas classes especiais, bem como a implantação de programas de
assessoramento técnico e pedagógico, nessa área.
2.9 - Programação e coordenação de programas assistências ao estudante do município, visando o seu
aperfeiçoamento, inclusive a concessão de bolsas de estudos a estudantes carentes, de material didático e apoio à
merenda escolar.
2.10 - Assegurar meios e condições ao desenvolvimento das atividades culturais e desportivas do
município.
2.11 - Construção de Estádio Municipal, quadra de esportes, incentivo ao desporto amador, apoio as
atividades de lazer e desenvolvimento da educação física.
2.12 - Propiciar cursos de qualificação dos profissionais na área de educação.
2.13 - Firmar convénios com o Governo Federal e Estadual, com vistas ao desenvolvimento e apoio aos
serviços criados e aquisição de veículos para o transporte de alunos e merenda escolar.
2.14 - Firmar convénios com Faculdades Estadual e Federal, com vistas à propciar cursos de nível superior
aos professores da rede municipal de ensino.
3.

AGRICULTURA

3.1 - Manutenção da Secretaria de Municipal de Agricultura, mercê de melhoria do desempenho de suas
atividades afins, especialmente o apoio ao pequeno agricultor e produtor.
3.2 - Alocar recursos para implantação de hortas comunitárias, defesa sanitária, vegetal, corretivos,
fertilizantes, irrigação, mecanização agrícola, defesa sanitária e animal, desenvolvimento do rebanho bovino, eqQino
e muares.
3.3 - Planejamento agrícola com a participação da EMATER-PARA e da comunidade.
4-

SAÚDE

4.1. - Garantia de pleno funcionamento de toda a estrutura dos sistemas de saúde do município.
4.2 - Formação de equipes multiprofissionais e interdisciplinares, para atuação nas ações preventivas e de
apoio às ações de saúde no município, inclusive no que tange às atividades do fundo municipal de saúde.
4.3 - Garantia de elevação da qualidade de atendimento da saúde em geral, quer na zona urbana ou rural.
4.4 - Promover a formação e atualização de profissionais da saúde, em todos os níveis.
4.5 -Manutenir o "Fundo Municipal de Assistência Social" e o conselho municipal de Assistência Social.
5. -

TURISMO E MEIO AMBIENTE

5.1- Reforma do Código de Postura do Município de São Félix do Xingu;
5.2 - Contratação de fiscais de meio ambiente;
5.3 - Projeto de fomento ao Turismo;
5.4 - Cursos para Hotelaria, Restaurante, atendimento ao público;
5.4 - Planejamento estatístico do Turismo, jornada técnica do turismo, seminário estratégico do turismo.
II- INFRA-ESTRUTURA FÍSICA
1. - ADMINISTRAÇÃO:
1.1 - Construção de Postos Fiscais, objetivando a estreita colaboração e convénio com o Governo do
Estado, melhorar o sistema de arrecadação e fiscalização de evasão de tributos,
l .2 - Construção do Prédio da Prefeitura Municipal.
1.3 - Construção do Ginásio de Esporte Polivalente.
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2. - TRANSPORTE:
2.1 - Proceder a manutenção (conservação) e ampliação do sistema viário do município, com a restauração
de vias urbanas c sua pavimentação, implantação de novas vias, com execução de serviços de meio fio, água, esgoto,
arborização, jardinagem e sinalização do tráfego urbano.
2.2 - Construção de pontes, bueiros, abertura e recuperação das estradas vicinais.
2.3 - Aquisição de veículos, máquinas pesadas e equipamentos.

3. - SAÚDE E SANEAMENTO:
Manutenção c ampliação, conservação e manutenção do Hospital Municipal, construção e manutenção
de postos de saúde, poços artesianos, ampliação e modernização sistema de abastecimento de água, pavimentação,
canalização e drenagem de águas pluviais.
4. - ABASTECIMENTO:
4.1 - Construção de feiras livres cobertas, mercados, matadouros do município.
5. - EDUCAÇÃO E CULTURA:
5.1- Construção, restauração e ampliação de unidades escolares, bem como o

seu equipamento.

5.2 - Manutenção c estruturação da biblioteca pública municipal.
6. - ENERGIA:
6.1 - Olimização do sistema de energia elétrica urbana e eletrificação rural.
8. - EXPANSÃO URBAMA
8, l - Expansão do perímetro urbano, com desapropriação de áreas para execução de loteamenlos.
9.- TURISMO E MEIO AMBIENTE
9.1 9.2 9.3 9.4 9.5-

Construção de aterro sanitário;
Recuperação de praças e outros logradouros públicos;
Instalação de um Posto de Fiscalização na Vila Karapanã;
Sinalização das Ruas e Avenidas, com placas educativas;
Construção de um Parque Olímpico;

Gabinete do Prefeito Municipal, 01 de Novembro de 2000..

ANTONIOPAUCTNO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

